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Algemene Ledenvergadering (ALV) 22 maart 2018
De jaarlijkse ALV is dit jaar op 22 maart, uitnodiging
met agenda is op 5/3 door secretaris verzonden.
In aanvulling daarop:
1. Het bestuur heeft een profiel opgesteld van de
beoogd voorzitter:
Voorzitter NBV Afdeling Schouwen-Duiveland
Het bestuur van de bijenvereniging SchouwenDuiveland is op zoek naar een voorzitter, die voldoet
aan het volgende profiel:
• Hij/zij dient richting te geven aan de toekomst van
de vereniging
• Hij/zij kan de vereniging bij maatschappelijke
organisaties en lokaal bedrijfsleven representeren
• Goede contactuele eigenschappen
• Hij/zij kan bestuur en leden motiveren tot
samenwerking
• Hij/zij is in staat om vergaderingen voor te zitten
Wij roepen leden op om zich kandidaat te stellen en
zich te melden bij de secretaris van de vereniging Jac
Rens jacrens@zeelandnet.nl . Dit dient voorafgaande
aan de voorjaarsvergadering van 22 maart a.s.
schriftelijk plaats te vinden, waarbij een korte CV dient
te zijn bijgevoegd. Het zal eenieder duidelijk zijn dat
het huidige bestuur van de vereniging niet zonder
voorzitter kan. Alle leden wordt daarom vriendelijk
verzocht om een eventuele kandidatuur serieus te
overwegen.
Het bestuur
2. Margriet Lucassen heeft laten weten dat zij zich
genoodzaakt ziet voor zichzelf prioriteiten te
moeten stellen, wat tot gevolg heeft, dat zij voor
een herbenoeming in het bestuur niet meer
beschikbaar is;
3. Helle van der Roest heeft het bestuur gemeld
beschikbaar te zijn voor de functie voorzitter;
4. Rob Vroom heeft het bestuur laten weten
beschikbaar te zijn als lid van het bestuur.
Resultaten van de enquête. (HvdR)
Samen naar een bloeiende bijenvereniging
Afgelopen najaar hebben de leden van onze
bijenvereniging een enquête ontvangen met als doel
om de behoeften en wensen voor de nabije toekomst
in kaart te brengen. De enquête is door een overgrote
meerderheid van de leden geretourneerd en voorzien
van de nodige opmerkingen en suggesties. De
initiatiefgroep bestaande uit Rudolf FonteinHubregtse, Rob Vroom en Helle van der Roest heeft
samen met het bestuur de afgelopen maanden
diverse keren over de resultaten van de enquête
gesproken. Het is naar ons idee van belang dat deze

resultaten op korte termijn worden vertaald naar
concrete activiteiten voor het jaar 2018. Op die manier
kunt u als individueel lid de meerwaarde van de
vereniging ervaren en het enthousiasme voor uw
prachtige hobby met anderen delen.
Ook is door bestuur en initiatiefgroep nagedacht over
de toekomst van de vereniging. In een Plan van
Aanpak 2018 – 2021 zijn o.a. activiteiten benoemd om
beginnende imkers te interesseren om lid van de
vereniging te worden en vooral ook te blijven. Zonder
nieuwe aanwas verdwijnt uiteindelijk het
bestaansrecht van elke vereniging. Dit bestaansrecht
is ook afhankelijk van de manier waarop door de
gemeenschap naar onze bijenvereniging wordt
gekeken. Het is niet voor niets dat meerdere leden als
respons op de enquête zijn ingegaan op het belang
van de vereniging voor milieu en maatschappij. Het is
belangrijk dat de vereniging op Schouwen-Duiveland
wordt (h)erkend en ondersteund. Daarom is in het
genoemde Plan van Aanpak ook aan dit aspect
aandacht besteed en zijn er concrete activiteiten
benoemd.
Vanzelfsprekend kunnen activiteiten alleen worden
uitgevoerd als bestuur en leden van onze vereniging
de handen ineen slaan: “samen staan we sterk”.
Bestuur en initiatiefgroep hebben daarom gemeend
de ALV voor te stellen om twee werkgroepen in het
leven te roepen.
De werkgroep COMMUNICATIE, FINANCIËN &
MIDDELEN zal zich gaan bezighouden met externe
contacten, met communicatie en met het beheer van
financiën, subsidies en sponsoring.
De werkgroep VOORLICHTING & EDUCATIE zal
haar aandacht richten op het buddy-schap en de
begeleiding van beginnende imkers, het verzorgen
van voorlichting & educatie, cursussen & lezingen, de
organisatie van een jaarlijks uitje, de gezamenlijke
inkoop van voer & materialen, de oprichting van een
“timmerclub” en de beschikbaarheid van
bijenstandplaatsen.
Het zal natuurlijk duidelijk zijn dat we niet alles in een
keer voor elkaar kunnen krijgen, maar met de
gezamenlijke inzet van bestuur en leden kunnen we in
een paar jaar veel bereiken. Namens bestuur en
initiatiefgroep doen we hierbij dan ook een oproep aan
alle (bestuurs-)leden om zich beschikbaar te stellen
voor een van de genoemde werkgroepen.
Tijdens de voorjaarsvergadering zullen de resultaten
van de enquête en het voorgestelde Plan van Aanpak
voor 2018 worden gepresenteerd en zal samen met u
hierover van gedachten worden gewisseld.
Wij hopen dat u allen op 22 maart aanwezig bent om
uw ideeën in te brengen. Als u actief wilt deelnemen
aan de activiteiten van een van de werkgroepen wordt
het op prijs gesteld als u dit voorafgaande of tijdens
de voorjaarsvergadering zou willen melden. Dan gaan
we op weg naar een bloeiende bijenvereniging om
onze fantastische hobby nog jarenlang te kunnen
voortzetten en onze kennis door te geven aan een
volgende generatie.
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De ledenraad van de NBV (RV)
In de ALV van de NBV van april 2017 is besloten, dat
er een ledenraad wordt ingesteld. Deze ledenraad
vervangt de algemene ledenvergadering.
Deze ledenraad bestaat uit 40 leden, die met een
bepaalde verdeelsleutel over de diverse groepen in
Nederland zijn verdeeld. De groep Zeeland heeft
volgens deze verdeelsleutel recht op één
vertegenwoordiger. Helaas bleek bij de eerste
bijeenkomst op 11 november 2017 in Wageningen
onze groep nog niet aanwezig te zijn. Nadat ik hier
kennis van had genomen heb ik contact gezocht met
de voorzitter van de groep Zeeland. Na een gesprek
heb ik een sollicitatie naar het bestuur van de groep
gestuurd. Begin januari heb ik een gesprek gehad met
een commissie van de groep, die een advies heeft
uitgebracht naar alle besturen van de Zeeuwse
afdelingen.
Begin februari heb ik vernomen dat het advies van de
commissie door alle besturen gevolgd is en dat ik
benoemd ben tot de vertegenwoordiger van de groep
Zeeland in de ledenraad van de NBV.
Ik was zeer verheugd met dit besluit en ik vind het een
grote eer om als lid van de ledenraad de “Zeeuwse”
imkers te vertegenwoordigen.
Ieder lid heeft ook een plaatsvervanger en voor
Zeeland is dat Arjan van Damme.
Inmiddels is de tweede bijeenkomst in Wageningen
geweest en daar werd onze groep door Arjan
vertegenwoordigd.
Ik ben van plan om mij volledig in te zetten voor de
belangen van de achterban, maar ik kan dat alleen als
ik weet wat er bij u leeft als het de NBV betreft.
Wilt u meer weten over de ledenraad en wat de taken
en plichten zijn van een lid van de ledenraad? Op de
site van de NBV staat veel informatie over de
ledenraad, hier kunt u ook de verslagen van de
ledenraadvergaderingen vinden.
https://www.bijenhouders.nl/over-de-nbv/organisatieen-bestuur/ledenraad
Heeft u echter een meer gerichte vraag, stelt u mij die
dan.
Rob Vroom vroomr@xs4all.nl

BIJ-kletsen, Wat gebeurt er en wie is wie? (HvdR)
Op 3 januari 2018 ontving u als lid van de
bijenvereniging de eerste uitgave van BIJ-kletsen, een
intern communicatiemiddel dat door de redactieraad
bestaande uit Rudolf Fontein-Hubregtse, Rob Vroom
en Helle van der Roest tot stand is gekomen.
Aanleiding hiervoor was de behoefte aan meer interne
communicatie, een onderwerp dat aan de orde kwam
tijdens de najaarsvergadering van 2017.
Zoals aangegeven in de eerste uitgave, is BIJ-kletsen
een prima manier om informatie met elkaar te delen,
om berichten te plaatsen of om vragen te stellen. Met
een verschijningsfrequentie van eens per twee
maanden is het natuurlijk geen “snel”
communicatiemiddel. BIJ-kletsen zal worden gebruikt
om mededelingen van het bestuur op te nemen en om
u op de hoogte te stellen van de resultaten van de
werkgroepen. Kijkend naar de praktijkervaring van
onze “senior” imkers zou het fantastisch zijn om

daarover interessante artikeltjes op te kunnen nemen.
Aan de andere kant zijn er beginnende imkers die
wellicht met allerlei vragen rondlopen, die ze ook via
BIJ-kletsen zouden kunnen stellen. Zo kunnen we de
kennis die in onze vereniging aanwezig is,
beschikbaar maken voor alle leden. Vanzelfsprekend
is BIJ-kletsen ook een medium om cursussen,
lezingen en bijeenkomsten aan te kondigen. Het doet
er daarbij niet toe of dit vanuit de NBV, de provincie
Zeeland of onze eigen vereniging wordt
georganiseerd. Met het oog op de grote hoeveelheid
materiaal die een imker voor zijn hobby moet
aanschaffen of bouwen, is het niet ondenkbaar dat
sommige imkers materiaal over hebben, dat anderen
goed kunnen gebruiken. Deze materialen alsook de
beschikbaarheid van (F1) koninginnen zou in de
rubriek vraag en aanbod kunnen worden opgenomen.
Tenslotte kun je ook denken aan BIJ-klets-reclame &
advertenties, die mogelijk in een later stadium aan de
orde komen als de vereniging actief aan de slag gaat
met subsidies en sponsoring. In eerste instantie is het
echter belangrijk dat we concreet invulling geven aan
de inhoud van BIJ-kletsen.
Zoals gezegd zijn onze ervaringen de moeite waard
om met elkaar te delen. Iedereen wordt dan ook
opgeroepen om zijn of haar bijdrage te leveren aan de
totstandkoming van de volgende editie (begin Mei)
van BIJ-kletsen. Wij nodigen u daarom nogmaals uit
om de redactieraad van vragen, opmerkingen, copy
en andere voor u van belang zijnde zaken te voorzien.
In dit verband willen we ook ingaan op de suggestie
van enkele leden om te beschikken over een “snel”
communicatiemiddel. Als er bijvoorbeeld een
bijenzwerm wordt aangetroffen, u op korte termijn
hulp nodig heeft of ergens een dringende vraag over
hebt, dan is BIJ-kletsen hiervoor niet het geschikte
communicatiemiddel. Een “snelle” manier van
communiceren via een “verenigings-appje” ligt dan
meer voor de hand, want andere leden kunnen dan
direct op een verzoek reageren. De communicatie
verloopt niet alleen sneller, maar ook veel effectiever
in vergelijking tot een situatie waarbij mensen elkaar
bellen. Graag willen we tijdens de
voorjaarsvergadering van 22 maart a.s. uw gedachten
over deze vorm van communicatie vernemen.
Tenslotte willen we stilstaan bij het feit dat de leden
van onze vereniging elkaar lang niet allemaal kennen.
Ofschoon we met nog geen 30 leden een relatief
kleine vereniging zijn, is het met name voor
beginnende imkers lastig om te weten wie zijn of haar
“collega’s zijn. Om dit te ondervangen is het wellicht
een idee om een eenvoudig digitaal “smoelenboek” te
maken. Naast foto en naam, adres- en
contactgegevens, kan bijvoorbeeld ook imkerervaring
worden aangeven, een eventueel buddy-schap en
andere interessante gegevens. Ook over dit idee
horen we tijdens de voorjaarsvergadering graag uw
mening. De werkgroep die de communicatie gaat
behartigen, zal deze ideeën en uw mening nader
bekijken, vervolgens verder uitwerken en op korte
termijn implementeren.
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Demonstratie WASsmelten en RAATpersen
(RFH/HvdR)

Wij vragen ons af of er belangstelling is voor een
demonstratie (Stoom-) WASsmelten en RAAT-persen.
Als die behoefte er is en leden dat kenbaar maken
dan willen wij dat b.v. op een avond of
zaterdagochtend organiseren in Kerkwerve.
Als je dat graag zou willen zien, stuur dan een e-mail
aan rudolf.m.fontein@planet.nl
Beide activiteiten kunnen het beste plaatsvinden bij
een temperatuur waarbij de bijen niet vliegen. Vliegen
ze wel dan heb je bij het smelten én persen last van
rondvliegende bijen die vervolgens in de hete was
kunnen verdrinken, dus dat moeten we vermijden.

Refractometer ijken? (RFH)
Als je een refractometer hebt en je wil die ijken, neem
de meter dan mee naar de ALV op22 maart. Rudolf FH heeft een potje IJkhoning aangeschaft en daar zit
genoeg in om meer refractometers mee te kunnen
ijken. (Als het daglicht dat die dag toelaat).

Praktische Tips:
Let op Resterend wintervoer! (RFH)
Check de hoeveelheid voer die er nog in de volken zit.
In deze periode waarin het broednest er weer is, is het
belangrijk goed in de gaten te hebben of er nog
genoeg voer in het volk aanwezig is.
Zo niet voer dan BIJ met Suikerdeeg Apifonda Zie
voor meer info:
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Suikerd
eeg
Wim Bil attendeerde ons op de volgende oproep
die wij hebben overgenomen van AVAAZ. De
redactie van BIJ-kletsen wilde dit onder jullie
aandacht brengen
RED de BIJ (ook de wilde!)
(Geplaatst op Internet: 1 Maart 2018)
Het is code 'rood' voor de 360 soorten wilde bijen
die in Nederland leven. Recent onderzoek laat zien
dat in de afgelopen 27 jaar de vliegende insecten met
75% zijn afgenomen. Naast het verdwijnen van
voedsel en nestgelegenheid voor insecten spelen het
gebruik van herbiciden en insecticiden, neonicotinoïden, in de landbouw hierin een cruciale rol.
Vorige week bevestigde de Europese
voedselveiligheidsautoriteit dat neonicotinoïden een
risico zijn voor bijen. En in minder dan een maand
stemmen Europese lidstaten over een volledig
verbod.
Nederland neemt nog geen standpunt in. Dit
moeten we veranderen en dat kan nu!
Verschillende landen hebben al toegezegd een
volledig verbod te steunen, maar het is nog net niet
genoeg -- een JA van Nederland zou de doorslag
kunnen geven! Laten we minister Schouten massaal
oproepen om voor een verbod te stemmen -- voeg
jouw naam toe en deel met iedereen.

https://secure.avaaz.org/campaign/nl/nl_save_the_be
es/?thhdwbb&v=500414704&cl=14051403601&_chec
ksum=22e43b691aa6a4ed4cd1829fa4730be51aa766
9931befcde636537cfeda9c7fe
Zelf een Sucapi suikersmelter maken?
In augustus staan we vaak voor de vraag of we de
bijenvolken zullen inwinteren op invertsuiker of
kristalsuiker.
Invertsuiker kan kant en klaar worden gekocht in
emmers of jerrycans van 10 of 14 liter en kan dus
zonder veel werk aan bijenvolken worden gevoerd.
Kristalsuiker moet echter worden opgelost en dat is
vaak een lastig, kleverig en arbeidsintensief karwei,
zeker als dat voor veel volken moet gebeuren.
Invertsuiker is verhoudingsgewijs duur, je komt het
tegen met prijzen die variëren tussen de €12,95
(bulkvoordeel) en € 14,– per emmer of jerrycan. Na de
winter 2009-2010 is gebleken dat er invertsuiker met
te hoog HMF-gehalte is verkocht en invertsuiker die in
voerbakken kristalliseerde. Dit heeft geleid tot een
hoop dode bijenvolken.
Bij het veel goedkopere voeren met kristalsuiker moet
water worden verwarmd en er gaat veel tijd zitten in
het roeren om alle suiker opgelost te krijgen.
Als je echter een suikersmelter hebt, of die zelf maakt,
kun je met veel minder moeite, zonder verwarming en
zonder roeren, een verzadigde suikeroplossing
maken, die direct aan de bijen kan worden gevoerd.
In Vlaanderen noemt men zo'n smelttoestel ook wel
"Sucapi" en die is redelijk gemakkelijk zelf te maken
van twee plastic emmers met een deksel.
In de ene, bovenste emmer wordt in de bodem een
groot aantal kleine gaatjes geboord. In het deksel van
de onderste emmer worden veel grotere gaten
geboord om de suikeroplossing door te laten en de
onderste emmer ook te laten ontluchten.
Nu het bijenseizoen nog niet begonnen, is misschien
een mooie gelegenheid om een dergelijk Sucapi smelt
systeem zelf of misschien met elkaar te maken.
Mogelijk heeft Eduard Bergmans emmers te koop in
zijn depot.
We hebben diverse linkjes naar websites waar
beschreven wordt, hoe je een dergelijk apparaat zelf
maakt en hoe je dat kunt gebruiken.
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Suikers
melter
http://edepot.wur.nl/189696 (scrollen naar pagina 6)
https://buckfastimker.wordpress.com/voeren/suikersir
oop-maken-met-sukapi/
https://imkershop.nl/imkerblog/15_hoe-maak-ik-eensuikersmelter (ook kant-en-klare Sucapi emmers te koop)
https://www.bijenhouden.nl/phpbb/viewtopic.php?t=12
829&start=10
Kopij, vraag en aanbod graag inleveren bij de redactie
rudolf.m.fontein@planet.nl
Tot zover deze berichtgeving.
We nemen ons voor om de eerstvolgende BIJ-kletsen
uitgave begin mei te versturen.
Met BIJ-zondere groet,
Rob Vroom, Helle van der Roest & Rudolf FonteinHubregtse.
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